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Välkomna till masterkursen Sinnenas idéhistoria. 
 

Våra sinnen bedrar oss men vi måste ändå lita på dem. Sinneserfarenheten utgör grunden 
till vår kunskap om världen, ändå fokuserar vi sällan på sinnena i historien.  
 
Filosofer, teologer, vetenskapsmän och författare har haft mycket skiftande uppfattningar 
om sinnenas status och inbördes förhållande. Denna kurs ger en översikt över den 
humanistiska sinnesforskningen och gör nedslag i synen på sinnena i den västerländska 
historien från antiken till våra dagar. 
 
Studenternas omdöme om kursen: 
– Den här kursen har nog varit en av de mest givande jag gått på ett universitet. 



Förväntade studieresultat 
 
Efter genomgången kurs skall studenten kunna 
 

– diskutera och analysera texter och teorier som rör sinnenas position i historien 
– sätta in texter och teorier om sinnena i en historisk och social kontext 
– kritiskt förhålla sig till olika föreställningar om sinnena 
– relatera sin kunskap om sinnenas position i historien till det nutida intresset för 

dem och deras representationer i samtida media  
– författa en mindre studie utifrån en relevant frågeställning 
– sammanställa en examinerande portfölj och presentera den muntligt 

 
Examination och uppläggning: Kursen läggs upp i samarbete mellan examinator och 
studenter. För att bli godkänd krävs uppfyllande av kursens mål. Betygskriterierna är 
relaterade till kursens mål och förtecknas vid textens slut.  
 
 
Kurslitteratur  
 
Abbott, Edwin, Flatland, eng. utgåva eller i övers. av Sam J. Lundwall, Fakta och fantasi 
1986.  
Carroll, Lewis, Alice i Underlandet eller Alice i spegellandet, valfri utgåva. 
Jütte, Robert, A History of the Senses. From Antiquity to Cyberspace, Polity Press 2005. 
Övers. James Lynn. 
Platon, Timaios (valfri utgåva, men helst Jan Stolpes nyöversättning). 
Smith, Mark M., Sensory History, Berg, Oxford och New York 2007.  
ISBN 978-1-84520-415-0. [Boken finns även i annan utgåva som Mark M. Smith, 
Sensing the Past. Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History, University 
of California Press, Berkeley 2007. ISBN 978-0-520-25496-1.] 
Süskind, Patrick, Parfymen, Wahlström & Widstrand 1990. Övers. Ulrika Wallenström   
Vidgade sinnen, red. Andersson och Mansén, Nya Doxa 2003. 
 
Samt en volym enligt eget val (i samråd med examinator). 
Litteraturlista med förslag erbjuds. 
 
Studenternas omdömen: 
 

– Kursen har inte bara motsvarat utan överträffat mina förväntningar 
och jag kommer att nytta av de nya insikterna i mitt skrivande, precis som 
jag hoppades! 
 

– Det är inte ofta (egentligen aldrig) som jag blivit klar med en kurs och 
känt att jag faktiskt har börjat tänka på ett annat sätt. 
 

– Ett spännande område som öppnade en helt nytt ”bibliotek” av böcker att 
läsa.  
 

– Jag kommer absolut att läsa vidare inom området sinneslitteratur på 
egen hand. 



Kursplanering våren 2021  version 1, 2020-12-18 
 

Kursen består av sex seminarier, varav det sista är ett redovisningsseminarium (tentamen).  
För att bli godkänd krävs aktivt deltagande på seminarierna samt tentamen som består av en 
muntlig presentation samt en skriftlig inlämningsuppgift i form av en portföljredovisning.  
Inför varje seminarium skall material mailas in till kursledaren senast 24 timmar före seminariet. 
Den examinerande portföljen mailas 48 timmar före seminariet. 
 
Förberedelse: Varför finner du sinneskursen intressant och vilka är dina förväntningar på kursen? 
Maila in dina synpunkter till kursledaren senast 24 timmar före seminariet. 
 

INTRODUKTION  
Seminarium 1, onsdag 20 januari kl. 10–12 på Zoom.  
Länk kommer senast 24 timmar före seminariet. 
Alla hälsas välkomna och erbjuds en introduktion som ger en översiktlig bild av kursens 
uppläggning och av forskningsläget beträffande synen på sinnena i den västerländska historien. 
Vi inventerar förväntningar och önskemål på kursen. 
 

SMITH OCH DET VISUELLA 
Seminarium 2, onsdag 3 februari kl. 10–12 på Zoom.  
Länk kommer senast 24 timmar före seminariet. 
Vilka frågor och vilka texter är intressanta att gå vidare med? 
Till detta seminarium ska alla ha läst och vara beredda att diskutera Mark M. Smith, Sensory 
History, Berg, Oxford och New York 2007, samt presentera ett relevant bildfynd. Fundera också 
på vilken extra bok du vill välja att presentera på seminarium 4. 
a. Välj en av Smiths problemställningar och motivera varför just den är intressant. 
b. Presentera ett eget bildfynd som säger någon om synen på sinnena idag. 
c. Välj en bok ur listan med förslag att läsa och redovisa i sin helhet på seminarium 4.  
Maila din problemställning (a), ditt bildfynd (b) och ditt bokval (c) senast 24 tim. före seminariet. 
 

PLATON, SKÖNLITTERATUREN OCH DET TAKTILA 
Seminarium 3, onsdag 17 februari kl. 10–12 på Zoom.  
Länk kommer senast 24 timmar före seminariet. 
Vi vidgar utsikten mot andra genrer och artefakter i historien och samtiden. 
Till seminariet ska alla ha läst och vara beredda att diskutera Platons Timaios samt tre 
skönlitterära verk: Abbott, Carroll och Süskind (eller annan modern relevant roman). Alla ska 
också presentera ett föremål (eller en bild av det) som säger någon om synen på sinnena idag. 
a. Välj ett citat ur Platons Timaios och motivera ditt val ur sinnessynvinkel. 
b. Ge något exempel från varje volym på sinnesintryck eller sinnesupplevelser som 
skönlitteraturen eventuellt kan fånga bättre än akademisk litteratur. 
c. Välj ett föremål som säger någon om synen på sinnena idag. (Eller kanske en bild av det.) 
Maila dina citat, exempel och en bild på föremålet senast 24 timmar före seminariet. 
 

VIDGADE SINNEN & DEN VALDA BOKEN RECENSERAS 
Seminarium 4, onsdag 3 mars kl. 10–12 på Zoom.  
Länk kommer senast 24 timmar före seminariet. 
Vi fördjupar studiet av den aktuella sinnesforskningen.  
Alla delar med sig av sina erfarenheter, så att utbytet av kursen blir så stort som möjligt. 
Till seminariet ska alla ha läst och vara beredda att diskutera antologin Vidgade sinnen (som kan 
beställas på Nya Doxas hemsida). På seminariet ska du dessutom kort presentera och recensera 
den extra bok du valt. Tänk dig det som ett inslag i radio, som inte får överstiga 7 minuter. Inför 
seminariet ska du också välja enskild studieuppgift till seminarium 6. 

a. Välj en artikel i Vidgade sinnen och presentera den ur sinnesaspekt på ca 5 minuter. 



b. Recensera muntligt den bok du valt att läsa i sin helhet, maximalt 7 minuter. 
c. Välj en enskild studieuppgift till seminarium 6.  

Maila recensionen och dina val senast 24 timmar före seminariet. 
 
HISTORY OF THE SENSES 
Seminarium 5, onsdag 17 mars kl. 10–12 på Zoom.  
Länk kommer senast 24 timmar före seminariet. 
Vi läser en klassiker inom ämnet. Till seminariet ska alla ha läst och vara beredda att diskutera 
Robert Jütte, A History of the Senses. From Antiquity to Cyberspace, Polity Press 2005. 
a. Välj en av Jüttes ämnesområden och motivera varför just det är intressant. 
b. Fundera på någon aspekt som Jüttes volym inte tar upp. 
c. Varför just fem sinnen? Argumentera för ytterligare ett eller flera sinnen! 
Maila dina synpunkter senast 24 timmar före seminariet. 
 
TENTAMEN: PORTFÖLJREDOVISNING 
Slutseminarium 6, måndag 22 mars kl. 13–17 i på Zoom.  
Länk kommer senast 24 timmar före seminariet / fredag. (Obs! Annan dag och fyra timmar!) 
Detta är tentamenstillfället. Under detta seminarium ska alla presentera sin examinerande portfölj.  
Innehållet i denna portfölj ska visa att man uppnått kursens mål. 
 
Masterkursens examinationsportfölj: 
Omfånget är begränsat till ca 10 sidor (max 20 000 tkn inkl. mellanslag men exkl. noter och 
litteraturlista) och portföljen ska presenteras i en samlad fil som måste rymma  
1. En egen studie, dvs. en analys av synen på sinnena i något verk som väljs i samråd med 
examinator. Studiens källmaterial kan vara klassiska idéhistoriska texter, debatter i tidningar eller 
tidskrifter, romaner, filmer eller konstverk.  
2. I övrigt kan portföljen rymma egna recensioner, reflektioner eller kommentarer.  
En del av uppgiften består i valet av innehåll i portföljen.  
Portföljen och studien ska presenteras muntligt på seminariet (max 10 minuter + 5 minuters 
diskussion), samt inlämnas i skriftlig form i en samlad fil med ditt namn, kurs och år på. 
Maila din portfölj till kursledaren senast 48 timmar före seminariet. 
 
 
Sinneslitteratur – förslag att välja bland för enskild uppgift 
(Det kommer nya böcker hela tiden och du är varmt välkommen med egna idéer.) 
 
Ackerman, Diane, Sinnenas naturlära, Forum 1992. (populärvetenskap) 
Alberti, Leon Battista, Om målarkonsten, Symposion 1996. Övers. Sölve Olsson. 
Bentham, Jeremy, Panopticon. En ny princip för inrättningar där personer övervakas, Nya Doxa 2002. 
Övers. Frans Lundgren.  
Bourdieu, Pierre, Om televisionen. Följd av Journalistikens herravälde, Symposion 1998. Övers. Mats 
Rosengren. 
Brillat-Savarin, Anthelme, Smakens fysiologi, Wahlström & Widstrand 1985. Övers. Algot Ruhe. 
Bull, Michael och Les Back, The Auditory Culture Reader, Berg 2003. 
Burton, Robert, The Language of Smell, Routledge & Kegan Paul 1976. 
Classen, Constance, Worlds of Sense. Exploring the Senses in History and Across Cultures, Routledge 1993. 
Classen, Constance et al, Aroma. The Cultural History of Smell, Routledge 1994. 
Classen, Constance, The Color of Angels. Cosmology, Gender and the Aesthetic Imagination, Routledge 1998. 
Classen, Constance ed., The Book of Touch, Berg 2005. 
Classen, Constance, The deepest sense. A cultural history of touch, University of Illinois Press, Urbana, 2012. 
Corbin, Alain, The Foul and the Fragrant, Harvard University Press 1986. 
Drobnik Jim, The Smell Culture Reader, Berg 2006. 
Duerr, Hans Peter, Intimitet. Myten om civilisationsprocessen, 2, Symposion 1996. Övers. Joachim Retzlaff. 
Elias, Norbert, Sedernas historia, Atlantis 1989. Övers. Berit Skogsberg. 



Foucault, Michel, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, Arkiv 1993 (1987). Övers. C.G. Bjurström. 
Howes, David, Sensual Relations. Engaging the Senses in Culture and Social Theory, Univ. of Michigan 
Press 2003. 
Howes, David ed., Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader, Berg 2005. 
Howes, David & Classen, Constance (red.), Ways of sensing: understanding the senses in society, 
Routledge, London, 2015. 
Johannisson, Karin, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur, Norstedts 1997. 
Johannesson, Karin, Tecknen. Läkaren och konsten att läsa kroppar, Stockholm, Norstedts 2004. 
Korsmeyer, Carolyn, Making Sense of Taste. Food and Philosophy, Cornell University Press 1999. 
Korsmayer, Caroline, The Taste Culture Reader. Experincing Food and Drink, Berg 2005. 
Paterson, Mark, The Senses of Touch. Haptics, Affects and Technologies, Berg 2007. 
Purnell, Carolyn, The sensational past: how the Enlightenment changed the way we use our senses, First 
edition, W.W. Norton & Company, New York, 2017. 
Serres, Michael, The Five Senses. A Philosophy of Mingled Bodies, Athlone 2008. Orig. Les cinq sens. 
Transl. Margaret Sankey, Peter Cowley. 
Sällström, Per, Goethes färglära, Kosmos 1996, ev. tillsammans med  
 Goethe, Johann Wolfgang von, Goethes färglära, Kosmos 1976. Övers. Karl Axel Thelander. 
Vila, Anne C. (red.), A cultural history of the senses. Volume 4. In the age of Enlightenment, Bloomsbury 
Academic, London, 2014. 
Vinge, Louise, The Five Senses. Studies in a Literary Tradition, CWK Gleerup 1975. 
 
Du kan också söka intressanta artiklar i tidskriften The Senses and Society, som finns elektroniskt på SUB. 
Om du har andra förslag kan du ta upp dem med kursansvarig lärare.  
 
BETYGSKRITERIER  
 A:  
 • Självständigt och på ett utmärkt sätt redogöra för och diskutera olika texter och teorier om sinnena.  
 • Visa utmärkt förmåga att kritiskt förhålla sig till olika texter och teorier om sinnena.  
 • Muntligt och skriftligt visa utmärkt förmåga att diskutera och analysera texter och teorier som rör sinnenas 
position i idéhistorien.  
 B:  
 • Självständigt och på ett mycket gott sätt redogöra för och diskutera olika texter och teorier om sinnena..  
 • Visar mycket god förmåga att kritiskt förhålla sig till olika texter och teorier om sinnena.  
 • Muntligt och skriftligt visar mycket förmåga att diskutera och analysera texter och teorier som rör sinnenas 
position i idéhistorien.  
 C:  
 • På ett gott sätt redogöra för och diskutera olika texter och teorier om sinnena.  
 • Visar god förmåga att kritiskt förhålla sig till olika texter och teorier om sinnena.  
 • Muntligt och skriftligt visar god förmåga att diskutera och analysera texter och teorier som rör sinnenas position 
i idéhistorien.  
 D:  
 • På ett tillfredsställande sätt redogöra för och diskutera olika texter och teorier om sinnena.  
 • Visar tillfredställande förmåga att kritiskt förhålla sig till olika texter och teorier om sinnena.  
 • Muntligt och skriftligt visar tillfredsställande förmåga att diskutera och analysera texter och teorier som rör 
sinnenas position i idéhistorien.  
 E:  
 • På ett tillräckligt sätt redogöra för och diskutera olika texter och teorier om sinnena.  
 • Visar tillräcklig förmåga att kritiskt förhålla sig till olika texter och teorier om sinnena.  
 • Muntligt och skriftligt visar tillräcklig förmåga att diskutera och analysera texter och teorier som rör sinnenas 
position i idéhistorien.  
 Fx:  
 • På ett bristfälligt sätt redogöra för och diskutera olika texter och teorier om sinnena.  
 • Visar bristande förmåga att kritiskt förhålla sig till olika texter och teorier om sinnena.  
 • Muntligt och skriftligt visar bristfällig förmåga att diskutera och analysera texter och teorier som rör sinnenas 
position i idéhistorien.  
 F:  
 • På ett otillräckligt sätt redogöra för och diskutera olika texter och teorier om sinnena.  
 • Visar helt otillräcklig förmåga att kritiskt förhålla sig till olika texter och teorier om sinnena.  
 • Muntligt och skriftligt visar helt otillräcklig förmåga att diskutera och analysera texter och teorier som rör 
sinnenas position i idéhistorien. 


